
Τρελαντώνης (17.00 & 19.00) 
18 Σάββατο Μαΐου, 2013  

 

Παιδική Σκηνή 
(σκηνή 018) του 
ΘΟΚ 
Βασισμένο στο 
βιβλίο της 
Πηνελόπης Δέλτα 
 
Σκηνοθεσία/Κίνηση
: Βασίλης 

Μυριανθόπουλος 
Εισιτήρια: € 6  

Ο Τρελαντώνης της Πηνελόπης Δέλτα, ένα από τα δημοφιλέστερα παιδικά αναγνώσματα της 

νεοελληνικής λογοτεχνίας, αφηγείται το συναρπαστικό καλοκαίρι που έζησαν η Πηνελόπη Δέλτα και 

τα αδέλφια της, στο σπίτι του θείου Ζωρζή και της θείας Μαρριέτας στον Πειραιά. Τέσσερα μικρά 

παιδιά θα φέρουν τα πάνω κάτω και θα κλονίσουν την ισορροπία των ενηλίκων, με την αφέλεια και 

τις αταξίες τους. Κι ανάμεσά τους ο Αντώνης, που κατορθώνει με τη ζωηράδα του, τις σκανδαλιές 

του και το ταπεραμέντο του να κάνει την κάθε μέρα τους ξεχωριστή: περίπατοι στη θάλασσα, 

επεισοδιακά μαθήματα αγγλικών, ζημιές, καυγάδες, τιμωρίες. 

 

Θεατρική Διασκευή: Γλυκερία Καλαϊτζή 

Σκηνοθεσία/Κίνηση: Βασίλης Μυριανθόπουλος 

Στίχοι/Μουσική: Γιώργος Χατζηπιερής 

Σκηνικά: Χάρης Καυκαρίδης 

Κοστούμια: Κένι Μακλέλαν 

Χορογραφία: Έλια Ιωαννίδου 

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Κουκουμάς 

Διδασκαλία Μουσικής: Λοΐζος Λοΐζου 

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρέας Τουμασής 

Ζωγραφική Εκτέλεση Σκηνικού: Μελίτα Κούτα 

 

Ερμηνεύουν: 

 

Τρελαντώνης: Βασίλης Μπαξεβάνης 

Πουλουδιά: Ιουλία Τσόλκα 

Αλεξάνδρα: Ελένη Σιδερά 

Αλέξανδρος: Μάριος Μεττής 

Θεία Μαριέτα/Μητέρα: Ηλέκτρα Φωτιάδου 

Θείος Ζωρζής/Μπάρμπα-Γιάννης Κανατάς: Θανάσης Δρακόπουλος 

Αφροδίτη/Βασίλισσα: Χριστιάνα Λάρκου 

Μις Ράις/Άλις/Κλειώ: Σωσώ Χατζημανώλη 

Γιάννης/Μακρονησιώτης/Αξιωματικός/Βασιλιάς: Γιώργος Τζωρτζής 

 

Για το έργο, ο σκηνοθέτης γράφει: 

 

Το σηµαντικότερο όλων είναι η αγάπη. Η αγάπη για το παιδί που µεγαλώνει, που οφείλει να πέσει σε 

σφάλµα, για να καταλάβει, ακριβώς, τι είναι σωστό. Που θα παίξει ξύλο µε τ’ αδέλφια του, που θ’ 



αντιµιλήσει στη δασκάλα του, που θα σπάσει το κεφάλι του, που θα βριστεί µε τους φίλους του. Κι 

εµείς θα το πιάσουµε µαλακά απ’ το χέρι. Ακριβώς για αυτή την αγάπη µιλάµε. 

 

 

Ανεβήκαµε πάνω στο καρουζέλ του Τρελαντώνη κι αρχίσαµε να στροβιλιζόµαστε κι εµείς. 

Θυµηθήκαµε ότι όλοι µέσα µας είµαστε ο Τρελαντώνης κι ας εγκαταλείψαµε πια εκείνο το καρουζέλ 

κι αφεθήκαµε στον στρόβιλο της καθηµερινότητας. 

Τη βόλτα µας, τη φχαριστηθήκαµε. 

Ελπίζουµε να τη φχαριστηθείτε κι εσείς 

 

http://www.thoc.org.cy/gr/ 
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